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Um acordo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irá
possibilitar a capacitação dos servidores de ambas as instituições, além
da troca de experiências entre a Corte de Contas e a Universidade. 

TCE-AM e UEA firmam parceria para capacitação de servidores e
troca de experiências

TCE-AM e TJAM firmam parceria para capacitar
servidores públicos
O Tribunal de Contas do Amazonas firmou uma parceria com o
Tribunal de Justiça para realizar capacitações entre os servidores
públicos das duas Cortes. A parceria entre os Tribunais terá
duração de um ano, e será operacionalizada pela Escola de Contas
Públicas (ECP) do TCE-AM e pela Escola de Gestão e
Aperfeiçoamento do TJAM. 
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Novos servidores e comissionados do TCE-AM passarão
por integração na Corte de Contas
Os 40 novos servidores do Tribunal de Contas do Amazonas
aprovados no último concurso público e os novos comissionados
participarão de uma integração, a partir da próxima quarta-feira
(16), para conhecer todos os setores do Tribunal. 

Pleno do TCE-AM multa gestor de órgão de Uarini em mais de
R$178 mil
O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou o
gestor do Serviço de Água e Esgoto de Uarini em 2017, Flávio Mota
Júnior, em R$178,5 mil, considerando multa e alcance. A pena foi
aplicada durante a 4ª Sessão Ordinária, realizada na terça-feira (8),
no Plenário da Corte de Contas.

Escola de Contas do TCE-AM abre consulta pública
para elaboração de novos cursos
Braço pedagógico do Tribunal de Contas do Amazonas, a
Escola de Contas Públicas consultou os jurisdicionados e
membros da sociedade civil, visando elaborar, dentro da grade
de cursos já existentes, temas de maior interesse para
realização de suas atividades.
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